
Capitis Control Oy
Turvallisuusratkaisut ja 

palvelut



Capitis Control Oy yrityksenä

• Avoimiin, toimittaja riippumattomiin 
turvallisuusjärjestelmiin, ratkaisuihin ja elinkaaripalveluihin 
keskittynyt asiantuntijayritys

• Perustettu vuonna 2009

• Toimipisteet Oulussa, Kajaanissa, Kokkolassa ja Rovaniemellä

• Liikevaihto vuonna 2017 n. 2 Milj. €

• Turva-alan ammattilaisia yrityksessä 14 henkilöä

• Yksityinen, kotimainen ja yksi toimialueensa suurimmista 
turva-alan yrityksistä

• Asiakkaina pääasiassa teollisuus, julkishallinto ja yritykset

• TUKES:n hyväksymä paloilmoitinliike (4 vastuuhenkilöä)

• FKL hyväksymä rikosilmoitinliike

• ISO 9001:2015 sertifioitu laatujärjestelmä



Toimintaympäristömme

• Yritysten kiinteistöt ja toimitilat

• Koulut ja päiväkodit

• Sairaalat

• Hoivakodit

• Terveyskeskukset

• Tehtaat ja kaivokset

• Kirkot

• Kauppakeskukset

• Urheiluhallit



Miten toimimme?

Asiakastarve

ToteutusYlläpito

Suunnittelu



• Elektroninen lukitusratkaisu ilman 
mekaanisia avaimia

• Lähes langaton kulunvalvontaratkaisu

• Kokonaisratkaisu, lukot, kulkuavaimet, 
keskuslaitteet ja ohjelmisto.

• Hallintajärjestelmät kulkuoikeuksien 
hallinnointiin ja muokkaukseen.

Kulunhallintaratkaisut ja palvelut



Turvatekniset ratkaisut ja palvelut

Kulunvalvonta- ja 

työajanseurantajärjestelmä
• Ovet, portit, pysäköintitilat ja hissit. 

• Lukijat, kulkuavaimet, keskuslaitteet.

• Hallintajärjestelmät kulkuoikeuksien 
hallinnointiin ja muokkaukseen.

• Koko järjestelmän kattava hallinta 
työasemilta tai verkon kautta.

• Integrointi muiden turvajärjestelmien, 
kulunvalvontasovellusten ja 
henkilörekisterien kanssa.

• Helposti päivitettävät lukijat mukautuvat 
tulevaisuuden teknologiamuutoksiin.



Turvatekniset ratkaisut ja palvelut

Videovalvontajärjestelmä • Suuriin ja pieniin kohteisiin, sisälle tai ulos. 
Videovalvontaa kellonajasta ja olosuhteista 
riippumatta. 

• IP- ja  analogiset kamerat, tallentimet ja 
ohjelmistot

• Tallentava videovalvontajärjestelmä 
mahdollistaa tapahtumien kulun 
todentamisen jälkikäteen.

• Koko järjestelmän kattava hallinta 
työasemilta tai verkon kautta.



Paloilmoitinjärjestelmä

Turvatekniset ratkaisut ja palvelut

• Järjestelmät suuriin ja pieniin kohteisiin  

• Järjestelmä havaitsee alkavan tulipalon ja 
hälyttää automaattisesti 
pelastusviranomaiset.

• Kunnossapito-ohjelma pitää huolen 
laitteiden toimivuudesta.

• Capcon turvapalvelut tarjoaa kattavasti 
paloilmoitinjärjestelmien suunnittelu-, 
asennus-, huolto- ja ylläpitopalvelut.



Turvatekniset ratkaisut ja palvelut

Muut turvaratkaisut • Murtovalvonta: kehä, alue, kuori ja 
tilavalvonta

• Hälytystiedon siirto ja tietojen eteenpäin 
välittäminen: valvotut yhteydet, mobiili, IP-
verkko ratkaisut, integraatiot, ohjelmistot

• Henkilöturvallisuus: hätä- ja 
vartijakutsuratkaisut (kiinteä, mobiili)

• Muu kiinteistö- ja 
rakennusautomaatiotekniikka: tilojen 
energian kulutuksen, viihtyvyyden ja 
turvallisuuden hallinta

• Hallinta- ja valvomoratkaisut: ohjelmistot, 
tietoliikenne yhteydet, palvelut

• Tietoverkot: kiinteistötiedon hallinta 
hajautetusti ja/tai keskitetysti

• Integraatio: eri järjestelmien turvallisuutta 
parantavien tietojen välittämistä ja 
hyödyntämistä toimintoja automatisoimalla 
eri järjestelmien välillä



Yhteistyökumppaneitamme



Lisätietoja:  

petri.tomperi@capcon.fi

p.+358 50 3301484

www.capcon.fi

Kiitos!

mailto:petri.tomperi@capcon.fi

